
ТЕМА НА БРОЯ: 
СТУДЕНТИТЕ ПО 

МЕДИЦИНА – 

ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩЕ 
 

      

 Скъпи приятели, 

Ето че дойде време и за новия брой на нашия 

информационен бюлетин. Традиционно юни месец е време за 

планиране на отпуските и оставащата половин година. Затова 

използваме случая да Ви информираме и поканим още веднъж 

на Втората национална конференция за редки болести и 

лекарства сираци, която ще се проведе на 9-11 септември 2011 г. 

в Новотел-Пловдив. Защо е Важно вашето участие? На първо 

място, ще имате възможността да срещнете и чуете едни 

водещите специалисти по „редки болести” в България. И не само това, ще имате шанса тези хора да 

чуят вашето мнение и коментари и да се вслушат в тях. Защото обединението и взаимодействието е 

водещ фактор за успех в областта на редките болести. Разбира се, както винаги сме се постарали на 

конференцията да поканим интересни лектори, които са експерти в своята професионална област, 

както и да направим една балансирани за всички интереси програма. Затова не се колебайте – 

регистрирайте се още сега на сайта на конференцията – www.conf2011.raredis.org. 

Водещата тема на този брой са студентите по медицина и тяхната роля и значение при 

планиране и осъществяване на проекти в областта на редките болести. Те са нашата „инвестиция” в 

здравеопазването, а също и генератори на нови идеи, резултат на динамичното развитие на младото 

поколение. Правилно обучени и информирани, те могат да бъдат разковничето на многогодишни 

натрупани проблеми. Нещо повече, като всички млади хора, студентите по медицина са пълни с 

енергия и амбиция за доказване и действие. Човек трябва само да повярва в тях и да им подаде ръка. 

Приятно четене! 
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ВВТТООРРАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ    

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  
  

99--1111  ссееппттееммввррии  22001111  гг..  

ННооввооттеелл--ППллооввддиивв  

  

  

ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛННАА  ППРРООГГРРААММАА  
 

 

Сесия 1 Здравна информация и профилактика на редките болести 

Лектори и модератори: 
Проф. Драга Тончева, Доц. Румен Стефанов, Д-р Цонка Митева 

Основни теми: 
Добри практики за профилактика на редките болести 

Епидемиологични регистри за редки болести 

Сесия 2 Добри практики за диагностика и лечение на редки болести 

Лектори и модератори: 
Проф. Людмила Матева, Проф. Стефан Горанов, Доц. Асен Дудов, Доц. Валерия Калева, Доц. Ива Стоева 

Основни теми: 
Скрининг и функционална ендокринна диагностика на редки болести 

Терапевтични подходи при редки болести: Болест на Крон, Хемофилия, Болест на Гоше, Редки тумори, 

Таласемия майор, Хронична миелоидна левкемия и др. 

Сесия 3 Рехабилитация и интеграция при редки болести 

Лектори и модератори: 
Д-р Радостина Симеонова, Марияна Ангелова 

Основни теми: 
Ролята на медицинската рехабилитация при пациенти с редки болести 

Ролята на психолога за интегративния подход при редки болести 

Специализирани социални услуги за хора с редки болести  

Сесия 4 Национална програма за редки болести 

Лектори и модератори: 
Доц. Радка Тинчева, Владимир Томов 

  

  

ЗЗаа  ппооввееччее  ииннффооррммаацциияя::  

  

  www.conf2011.raredis.org  
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ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  УУИИЛЛЯЯММСС  ––  ГГРРУУППАА  ЗЗАА  ППООДДККРРЕЕППАА  
 

В София се формира група за подкрепа на родители на 

деца с болест на Уилямс. Факт е, че споделянето на опит и 

наличието на подкрепа в лицето на други хора със същия 

проблем помагат изключително много в психологически и 

практически план, така също и за самостоятелното справяне при 

всекидневните грижи за дете или близък с рядка болест, както и 

засилване на вътрешната увереност и решителност. Затова 

бъдещата група има за цел обмен на опит и поддръжка между 

родителите за по-качествени грижи за децата с болест на 

Уилямс, информация за новостите при лечението и 

рехабилитацията на пациенти с това заболяване. За повече 

информация, можете да се свържете с г-жа Люси Атанасова (e-

mail lyusy.atanasova@abv.bg и GSM 0886 968 956). 

________________________ 

 

ООФФИИЦЦИИААЛЛЕЕНН  РРЕЕГГИИССТТЪЪРР  ННАА  ККЛЛИИННИИЧЧННИИТТЕЕ  ППРРООУУЧЧВВААННИИЯЯ  ВВ  ЕЕСС  
 

 Европейският регистър на клиничните проучвания 

официално стартира. Той представлява онлайн база данни, 

където потребителите могат да намерят информация за 

дизайна, спонсора, изследваните медицински продукти, 

терапевтичната област, както и актуалното състояние на 

дадено клинично проучване, включително такива за редки 

болести. Включени са всички клинични проучвания, 

протичащи в ЕС и Европейското икономическо 

пространство, както и тези, които са част от педиатрични проучвания извън ЕС. Сайтът се поддържа от 

Европейската лекарствена агенция. За повече информация посетете www.clinicaltrialsregister.eu.  

________________________ 

 

ППРРООЕЕККТТ  EEPPIIRRAARREE  

 На 15 април 2011 г. официално стартира 

проектът EPIRARE, чийто фокус е изграждането на 

единна европейска платформа за регистър на 

пациенти с редки болести и нейната дългосрочна 

устойчивост. За тази цел пациенти, изследователи, 

експерти по оценяване на здравни технологии, 

медицински специалисти и здравни власти ще си 

сътрудничат за достигане на консенсус и 

обединяване на общите усилия. Проектът ще внесе 

голямо развитие в особено актуални въпроси като обхват и управление на епидемиологичните 

регистри, оптимизиране на нормативната уредба по отношение на обмена и интегрирането на 

информационни източници, както и специфични за редки болести теми като определяне и валидиране 

минимален набор данни, идентифициране на инструменти и механизми за събиране на данни за редки 

болести. Италианският национален здравен институт (ISS) е координатор на проекта, а БАПОН е 

асоцииран партньор. Повече информация можете да намерите на официалния сайт на проекта – 

www.epirare.eu. 

________________________ 
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ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ППОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ––  

ППААРРТТННЬЬООРРИИ  ЗЗАА  ББЪЪДДЕЕЩЩЕЕ  
  

Бъдещето е в децата и младите хора,  
а това на редките болести – в ръцете и умовете на утрешните лекари 

 

Проблемите в областта на редките болести са комплексни. Те са се наслагвали с години и 

днешното им успешно решение зависи от едновременното и синхронизирано действие на всички 

заинтересовани страни. Сред тях има една особена категория, от чиито компетенции и нагласа ще се 

определи посоката на развитие не само на редките болести, но и на общественото здравеопазване като 

цяло. Това са днешните студенти по медицина – бъдещите лекари. Това е и водещата тема на броя на 

информационния ни бюлетин. 

Редките болести не съществуват като самостоятелна учебна дисциплина в системата на висшето 

медицинско образование в България. Това е може би и една от причините дори и много добри лекари 

да не са запознати с проблема „редки болести” и по-специфичните подходи при справянето с такива 

пациенти. Именно навременното запознаване и целенасочено обучение на студентите са ключови 

фактори за повишаването на професионалната квалификация на лекарите, а оттам и на качеството на 

живот на хората с редки болести у нас. Смело може да се твърди, че инвестирането в качественото 

образование на бъдещите лекари и тяхната информираност за редките болести е инвестиция от 

съществено значение и гаранция за успешни бъдещи действия в тази област. 

Осъзнавайки тези факти, от самото начало на своята дейност БАПОН активно си сътрудничи с 

Асоциацията на студентите по медицина в Пловдив (АСМ-Пловдив), както и със съответните други 

такива сдружения в България. АСМ-Пловдив е важен партньор в мисията ни да информираме, 

образоваме и въздействаме по отношение на редките болести. Редица идеи и съвместни проекти като 

Семинара за студенти по медицина и пациенти с редки болести са се превърнали в традиция, а 

съдействието и приноса на студентите по медицина за важни събития като Националната конференция 

за редки болести и Деня на редките болести са незаменими.  

Освен отговорен 

партньор, по този начин 

получаваме и адекватно 

информирани по 

отношение на редките 

болести млади хора, които 

са амбицирани да покажат 

един ден своите знания и 

умения на практика, както 

и да работят за каузата на 

редките болести у нас.   

В този брой ще ви 

представим една малка 

част от инициативи, които 

сме реализирали заедно с 

АСМ-Пловдив, за да ви 

покажем колко 

предприемчиви, креативни 

и полезни могат да бъдат 

студентите по медицина за 

каузата на хората с редки 

болести. 
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ООББУУЧЧИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ССЕЕММИИННААРР  

„„ССТТУУДДЕЕННТТИИ  ППОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ИИ  ППААЦЦИИЕЕННТТИИ  СС  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ””  
 

Основният замисъл на тази съвместна инициатива е да се привлече вниманието на студентите по 

медицина върху съществуването на проблема редки болести и да се запознаят с предизвикателствата, 

пред които като бъдещи лекари ще се наложи да се изправят. Провеждането на такива срещи в 

разчупена, неформална обстановка дава възможност на участниците не само да бъдат информирани, 

но също така да изразят мнение, да споделят идеите си и да бъдат окуражавани и мотивирани да не 

остават безразлични към проблемите на хората с редки болести, нещо, което е може би най-страшната 

участ за пациентите. 

Другият важен момент от тези семинари е фактът, че студентите могат да се запознаят с тези 

въпроси от самите пациенти с редки болести, които сами по себе си са най-достоверният и пълен 

източник на информация. Бъдещите лекари могат да се докоснат не само до чисто медицинската 

страна на заболяването, но и да прозрат нейната социална, икономическа, психологическа и най-вече 

чисто човешката гледна точка. 

 

 
 

Пациентите с редки болести от своя страна пък имат шанса както да участват във формирането 

на утрешните медици и да повлияят на техните виждания за това какво трябва да бъде 

здравеопазването, така и да намерят партньори в тяхното лице за актуалните си дейности и проекти. 

Участието в проведените досега семинари на представители на Националния алианс на хората с редки 

болести, Организацията на таласемиците в България и Асоциация „Муковисцидоза” спомогна именно 

за осъществяването на тези идеи. 

Благодарение на подобен род инициативи, както и на самите членове на АСМ-Пловдив, днес все 

повече студенти-медици започват да се замислят по отношението на образованието, което получават. 

Те искат освен актуални, качествени и приложими знаяния и възможност да разгърнат своите идеи и 

инициативност. Пациентите с редки болести в частност, но и цялото ни гражданско общество се нуждае 

от такива хора. Затова сътрудничеството със студeнтите ще продължи да бъде и важен приоритет в 

дейността на БАПОН – да промотира образование и наука сред студентите и да инвестира в развитието 

на професионалната подготовка и лични качества на утрешните медицински специалисти.  
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ЛЛЯЯТТННОО  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

Вдъхновени и ентуси-

азирани от серията успешни 

семинари, студентите-медици 

отчетоха за изключително нужно 

да предадат нататък наученото 

за редките болести сред своята 

общност. Като част от 

европейската и световната 

мрежи на асоциации на студенти 

по медицина, АСМ-Пловдив 

знае, че за проблемите на 

пациентите с редки болести сред студентските организации на международно ниво не се говори 

изобщо. IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) и EMSA (European Medical 

Students Association) представляват структури на студенти по медицина, изграждащи международни 

общности, които дават възможност не само за обмен на огромен поток от информация, но и позволяват 

на своите членове да предприемат реализиране на дейности в големи мащаби, като по този начин 

привличат вниманието на обществеността и изразяват позицията по важни социални въпроси на 

международно ниво.  

Всяка година EMSA предоставя възможност на 

един от своите пълноправни членове да организира 

лятно училище под нейната егида. Домакините имат 

правото да изберат тематиката на лятното училище по 

базата на своя опит и преценка. 

През лятото на 2012 тази инициатива ще се 

проведе в България и ще бъде посветена на редките 

болести. Целите и задачите на лятното училище ще се 

базират на вече успелия модел на партньорство 

между АСМ-Пловдив и БАПОН, приложен на практика 

чрез съвместните семинари.  

Използвайки широките информационните 

лостове на EMSA, въпросите свързани с проблема 

редки болести ще могат да намерят широк отзвук не 

само сред самите участници, но чрез членските мрежи 

на отделните национални асоциации-членки.  

Това безспорно ще спомогне много за 

„излизането на светло” на редките болести, на 

трудностите, които пациентите с редки болести и 

техните семейства се сблъскват. От друга страна, АСМ-

Пловдив и БАПОН се надяват, че повишавайки 

информираността и професионалната подготовка на 

студентите по медицина, в бъдеще обществото ще 

разполага с една по-просветлена медицинска 

общност. Тя именно е една от основните надежди на 

хората с редки болести за справяне с този тежък 

социален проблем. 
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ББООЛЛННИИЦЦАА  

ЗЗАА  ППЛЛЮЮШШЕЕННИИ  ММЕЕЧЧЕЕТТАА  
  

 Факт е, че повечето редки болести са генетични и огромната част от пациентите с редки болести 

у нас всъщност са деца. Това неизбежно оказва влияние върху крехката детска психика. Животът на 

тези малчугани не минава в игри и веселие като на техните връстници, не е така безгрижен и лек. Те 

прекарват голяма част от времето си ходейки от лекар на лекар, подлагани на поредната процедура, 

взимайки поредната проба кръв или лекарство. 

 Ето защо в Пловдив, за пръв път в 

България се организира събитие, насочено 

именно към този специфичен за редките 

болести проблем – преодоляване на страха на 

децата от лекарите. Проектът Teddy Bear 

Hospital („Болница за плюшени мечета”) е част 

от международна инициатива, организирана от 

студенти по медицина в страни като 

Великобритания, Норвегия, Италия, Франция и 

др. Идеята е посредством игри и забавления да 

се покаже на малчуганите, че посещенията при 

лекаря не са толкова страшни, че болестта е 

нормална част от живота и те не трябва да се 

страхуват от нея. 

 В същото време „Болница за плюшени мечета” помага и на самите студенти по медицина да се 

запознаят отблизо с педиатрията, с детските страхове, вълнения и най-вече – и да се опитат отсега да се 

научат как да изграждат връзката лекар – пациент (дете), по правило основаваща се на взаимно 

доверие и топлота. Нещо 

на пръв поглед 

незначително, имайки 

предвид много по-

сериозни проблеми на 

хората с редки болести и 

техните семейства, но от 

друга страна, точно поради 

хроничния характер на 

редките болести това е 

много принципен момент, 

който може сериозно да 

облекчи децата-пациенти 

и техните родители в 

процеса на тяхното 

лечение, да създаде 

приятелска атмосфера в 

посещаваното болнично 

заведение и не на последно място да помогне и на самия лекар в изпълнение на професионалните му 

задължения.  Проектът „Болница за плюшени мечета” се проведе за първи път през м. Ноември 2010 

година в Пловдив, организиран от АСМ-Пловдив с подкрепата на БАПОН. Примерът се оказа наистина 

заразителен и бе последван от такива „болници” във Варна и Стара Загора през 2011, отново като 

съвместни дейности между студенти и пациенти. 
 

Благодарим на АСМ-Пловдив и нейните членове за съдействието и помощта при изготвянето на тези материали. 



 < 8 >                           ПОВЕЧЕ ЗА... 

  

РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ППРРЕЕЗЗ  ППООГГЛЛЕЕДДАА  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТАА  ППОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ––  

ИИННФФООРРММИИРРААННООССТТ  ИИ  ННААГГЛЛААССИИ  
 

Преди четири години БАПОН съвместно с АСМБ реализира проучване сред студентите по 
медицина. Анкетата имаше за цел да изследва техните информираност и мнение за редките 
болести и проблемите, които стоят пред лекари и пациенти за успешно диагностициране и 
лечение. Зададени бяха както принципни въпроси относно честотата на заболяванията в Европа, 
приблизителният брой на хора с редки болести в България, какво означава понятието „лекарство 
сирак”, методи за специфична профилактика на редки заболявания, така и въпроси за личното 
мнение и нагласа на анкетирания по най-честите проблеми на хора с редки болести у нас, 
информираността на обществото с тях. Студентите можеха да изразят и дали имат желание 
обучението по медицина да включва повече информация за редки болести, да дадат свои съвети 
и препоръки за подобряване знанията и уменията на лекарите, качеството на обслужване на 
пациентите и повишаване на подкрепата сред обществото. 

Резултатите показаха, че степента на запознатост на студентите по медицина с проблемите 
на хората с редки болести изисква значителни подобрения. Следва да се отбележи сериозната 
подкрепа и положителна нагласа сред тази професионална група от отношения на мерките за 
справяне с проблема редки болести. Студентите-медици ясно осъзнават, че само чрез усилията на 
всички може да бъде постигнат значим и осезаем напредък по този въпрос. Трябва също да се 
подчертае почти единодушен интерес към потенциалното включване на нова факултативна 
дисциплина по редки болести към учебната програма в медицинските учебни заведения. Това 
вече би дало сериозен тласък на редките болести да „изплуват” на повърхността на лекарското, а 
от там и на общественото внимание. БАПОН и АСМ-Пловдив вече работят по този въпрос и е 
въпрос на време тази идея на бъде реализирана на практика. 

При подготвянето на този брой решихме да проверим отново информираността и нагласата 
на студентите по медицина по отношение на редките болести. На нашите въпроси отговориха 
първокурсник от Медицински университет – Пловдив и второкурсничка от Факултета по 
медицински науки към Университета в Гронинген, Холандия. Студентката от Холандия бе в 
България по линия на международния студентски обмен и по време на престоя си посети 
Информационния център за редки болести и лекарства сираци в Пловдив. Целенасочено 
избрахме студенти, които тепърва навлизат в своето обучение и в момента формират своите 
професионални и лични нагласи. Вторият момент (различната националност) е пак съзнателно 
търсен, за да се видят гледните точки от наша и чужда страна. Разбира се, не може да се правят 
никакви генерални изводи на базата на тези отговори, нито пък да се претендира за 
представителност. Все пак е любопитно и полезно да се види как множеството действия и 
мероприятия в областта на редките болести през последните години на европейско и национално 
ниво биват усетени и възприети от бъдещите лекари.  

 

Знаете ли какво е рядка болест? 

Симеон Йорданов (СЙ): Рядка се нарича болест, засягаща от 1 на 1500 човека до 1 на 250 000 

човека 

Теса де Уид (ТУ): Сериозно заболяване със слабо разпространение. 

 

Разбирахте ли същността на проблема редки болести преди да се запознаете с дейността 
на ИЦРБЛС и БАПОН? 

СЙ: Да, знаех, че съществуват болести, които са изключително редки, но не бях запознат с 

големия им брой, а също и с проблемите, които произтичат от характера на тези заболявания. 

ТУ: Не съвсем. Разбира се, ние сме учили за някои редки заболявания по време на нашето 

следване, но не сме ги изучавали комбинирани като отделна дисциплина „редки болести”. 
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Познавате ли хора, които 
страдат от редки заболявания? 

СЙ:  Не, не познавам хора, болни 

от рядка болест. 

ТУ:  Не познавам такива 

пациенти. 

 
Смятате ли, че обществото 

обръща достатъчно внимание на 
хората с редки болести?  

СЙ: Не смятам, че обществото 

обръща достатъчно внимание на хората с 

такива проблеми. 

ТУ: В Холандия има много 

кампании за често срещани болести като 

сърдечносъдови заболявания и 

карциноми с цел да съберат пари за 

повече изследвания, но не съм чувала 

нищо специално за редки болести. 

 
Каква е политиката в областта на редките заболявания във вашата страна? 

СЙ: Знам, че съществува определена стратегия на Министерството на здравоопазването да 

поема лечението с някои медикаменти на хора с редки болести. Доколкото съм запознат обаче броят 

на лекарствата, които се поемат от МЗ, е малък, същото важи и за списъка от болести. Липсват 

специализирани центрове за лечение на редки заболявания, а също и отделения, 

предоставящи необходимите условия за лечение. 

ТУ: Нямам идея. 

  
Смятате ли, че има заболяване, което да е толкова рядко, че пациентите страдащи  от 

него да не са важни? 
СЙ: Не, не мисля, че има такова заболяване. 

ТУ: Пациентите са винаги важни, но ако например има пари само за един изследователски 

проект, по-добре е да могат да се възползват повече хора, такива, които страдат от по-често срещано 

заболяване. 

  
Какво бихте направили, ако има някой около вас страдащ от рядко заболяване? 

СЙ: Бих направил всичко възможно, за да получи адекватно лечение и грижи. Бих му 

помогнал да намери други хора, болни от същото заболяване. Също така ще потърся информация каква 

е най-новата терапия и кои са водещи центрове в това отношение. 

ТУ: Ще се опитам да му помогна до толкова до колкото е възможно. Ще намеря други хора 

със същата болест, така че да можем да научим повече за нея и пациентите да могат да обменят опит, 

както и лекарите също могат да обменят информация. 

 
Какво ще направите, за да предпазите себе си и семейството си от редки заболявания? 

СЙ: Мисля, че за това е необходимо извършването на генетични тестове на бременните жени 

и новородените. 

ТУ: Не мисля, че е възможно да се предпазим от тях, тъй като много от редките заболявания 

имат генетичен произход. 
 

Благодарим на Теса де Уид и Симеон Йорданов за съдействието и помощта при изготвянето на този материал. 
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ММННООЖЖЕЕССТТВВЕЕННАА  ССККЛЛЕЕРРООЗЗАА  ––  

ННААССООККИИ  ВВ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  ИИ  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯТТАА  
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Множествената склероза (МС) е автоимунно заболяване с предполагаемо генетично 

предразположение, което в комбинация с някои фактори на околната среда, води до автоимунна 

реакция, даваща като резултат възпалителна демиелинизация в централната нервна система (ЦНС). 

Нарушава се провеждането на импулсите в ЦНС, което води до неврологичен дефицит. 

 

ПРИЧИНИ 
 
Активация предимно на Т-лимфоцитите и макрофагите, възпалителна демиелинизация.  

 

ТЕРАПИЯ 
 
Лечението се различава според формата на заболяването и в зависимост от това дали МС е в 

пристъп или ремисия. Терапията на пристъпите има за цел да възстанови доколкото е възможно 

неврологичните симптоми, получени по това време и разбира се голяма част от усилията са насочени 

към рехабилитацията на пациента и неговото семейство.  

Има няколко терапевтични линии, които се използват в момента. Показанията за тях са строго 

прецизирани. В зависимост от формата на протичане на МС се използват бетаинтерферони β-1а и β-1b, 

glatiramer acetate и химиотерапевтика mitoxantrone. Наскоро бе одобрен и първият медикамент за 

перорално приложение с уникален механизъм на действие – сфингозин-1-рецепторен модулатор 

(SIPR). Той действа като функционален антагонист на рецептора и предотвратява излизането на 

определени субпопулации лимфоцити от лимфните възли, като по този начин се намаляват 

автореактивните лимфоцити към ЦНС.  
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

Ключова роля в лечението на пациентите с МС има мултидисциплинарния екип и за успешната 

рехабилитация е от голямо значение повлияването на психологичните проблеми и социалната 

изолация. 

На едно от първите места в терапията на МС стои неврорехабилитацията. Тя цели намаляване на 

когнитивния дефицит и влиянието му върху ежедневния живот, както и стимулиране на пациента за 

справяне с последиците от заболяването върху психичния профил – повлияване на нарушенията в 

настроението, депресията и тревожността, намаляване на стреса и повишаване на целеустремеността 

за справяне с дефицитите. Всичко това не би било реално, ако до всеки един пациент и засегнато 

семейство не застане психолог и компетентно да ги наставлява. Сравнителните анализи показват, че 

пациентите, подложени на такава терапия, имат по-добри резултати при тестване на паметовите 

функции и на двигателността.  

МС е заболяване, което засяга хора в трудоспособна възраст и не е малък проблемът с тяхната 

зрителна рехабилитация. Много от пациентите загубват работата си, а други се пенсионират по болест. 

Полагането на грижи за обучение на тези болни в използване на техния остатъчен зрителен капацитет и 

професионална преквалификация в подходяща професия би улеснило и осмислило тяхното ежедневие. 

Затова ориентирането към специализирани центрове за зрителна рехабилитация и професионално 

обучение е не само терапевтичен, а и социален ангажимент на мултидисциплинарния екип.  

През голяма част от времето пациентът се възстановява от последиците на рецидивите, а 

водещо място в този момент се отрежда на медицинската рехабилитация. Разнообразни са факторите, 

които могат да се приложат и програмата е строго индивидуализирана, според установения 

функционален дефицит. Малко са центровете, където се работи ефективно и индивидуално с такива 

болни, поради факта, че времето, което отнемат процедурите е средно 3-4 часа на ден и в условията на 

силно недофинансирана здравна система е нерентабилно и непривлекателно за лечебните заведения в 

България. Възможно решение е създаване на специализирани центрове за рехабилитация на хора с 

редки заболявания, разположени в близост до университетските болници в страната с осигурено 

адекватно финансиране от страна на Националната здравноосигурителна каса. 
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За да получите повече информация за MС, 
както и за възможностите за специализирана 
рехабилитация и обучение на пациенти, моля 
свържете се с Медицински център „РАРЕДИС”. 
 

Електронна поща: medical@raredis.org 

Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1, 

Пловдив 4000 

Телефон: 032 – 577 447 

Интернет сайт: www.medical.raredis.org 
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Българската Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) е 

неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно разпоредбите на 

ЗЮЛНЦ през 2003 г.  

Основните цели на Асоциацията са: 

• да стимулира научните изследвания; 

• да стимулира  развитието на технологиите, както и тяхното  

  практическо приложение; 

• да подпомага всички сфери на образованието и науката в медицината.  

________________________ 

 

През 2004 г., БАПОН създаде Информационен Център за Редки Болести и 
Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) - първата и единствена източноевропейска образователна и 

информационна услуга, посветена на пациенти, асоциации и медицински специалисти, 

интересуващи се от редките болести и лекарствата-сираци.  

Основните функции на ИЦРБЛС са предоставяне напълно безплатно на 

информация за редки болести, специализирани клиники, лаборатории в Европа и света, 

осъществяване на контакти между водещи специалисти, лекуващи лекари и пациенти; 

създаване и поддържане на многоезичен интернет сайт с информационна и 

образователна цел (www.raredis.org); организиране на работни срещи и конференции; 

установяване на контакти с научни и пациентски организации от България и Европа.  

ИЦРБЛС е посочен като основен и достоверен източник на информация за редки 

болести в България на интернет сайта на Европейската комисия (DG SANCO) – 

(http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_9_en.htm).  

 

БАПОН, съвместно с други Европейски партньори успешно подготви, спечели и 
работи по 5 мащабни европейски проекта, финансирани от Европейската изпълнителна 
агенция по обществено здраве -  проект ORPHANET (2007-2010 г.), EUROPLAN (2009-2011 

г.), проект RD PORTAL 2 (2010-2011 г.), проект BURQOL-RD (2010-2013 г.) и проект EPIRARE 

(2011-2014 г.) с общо финансиране от над 6 милиона евро. Самостоятелно, БАПОН 
спечели и реализира собствен проект (4 EEC RDOD, 2009г.), финансиран от Европейската 

изпълнителна агенция по обществено здраве.  

________________________ 

 

През 2009 г., водени от идеята за разширяване на обема дейности, БАПОН създаде 

медицински център «РареДис» - специализирано лечебно заведение за рехабилитация и 

обучение на пациенти с редки болести и техните семейства. Мултидисциплинарен екип 
специалисти подготвя интензивно съвременни протоколи за медицинска и социална 
рехабилитация, както и проекти за научно-изследователски медицински изследвания.  
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